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Inleiding en
installatie

In dit hoofdstuk leert u hoe u Joomla! op een lokale pc en op
een webserver installeert. Daarbij zullen we stap voor stap de
benodigde programmatuur en software bespreken en even-

eens stapsgewijs de installaties doorlopen.

U leert in dit hoofdstuk:

Waar Joomla! vandaan komt.

Een lokale webserver inrichten.

Joomla! installeren en configureren.

1



Het ontstaan van Joomla! vanuit Mambo
Mambo is een opensourcevariant van een content management system
(CMS) dat in 2000 ontwikkeld is door het Australische bedrijf Miro. De open-
sourcevariant kwam in 2001 op de markt onder de General Public License
(GPL), een licentie die vaak gebruikt wordt voor opensourcesoftware. Sinds
die tijd is Mambo geëvolueerd tot wat het vandaag de dag is.

De afgelopen vijf jaar is er door grote groepen mensen aan de verdere ont-
wikkeling van Mambo gewerkt, waardoor het inmiddels een omvangrijk en
krachtig CMS is geworden. Naast de ontwikkeling van Mambo als een op
zichzelf staand CMS, is het ook een platform waarbinnen allerlei externe
programma’s geïnstalleerd kunnen worden. Ook in dat opzicht heeft Mambo
sinds 2001 een grote ontwikkeling doorgemaakt. Vele programmeurs hebben
zich namelijk op de ontwikkeling van dit soort programma’s ten behoeve van
het Mambo-CMS gestort.

Eind 2003 dreigden enkele juridische processen tegen het Mambo-open-
sourceproject, waarin het intellectuele eigendom op verschillende delen
van de software werd betwist. Deze processen hebben veel problemen
veroorzaakt en hebben geleid tot aanzienlijke kosten. Ook zijn door deze
problemen enkele vooraanstaande personen uit het project gestapt. Uitein-
delijk is Miro het Mambo-project financieel en juridisch te hulp geschoten.
Door de hulp van Miro zijn de problemen beperkt gebleven. Wel zijn deze
problemen de aanleiding geweest voor het oprichten van een non-profit-
organisatie (fonds) om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.
De Mambo Foundation onder sturende leiding van Miro werd uiteindelijk
in augustus 2005 opgericht.

Joomla!
Niet iedereen stond achter de oprichting van de Mambo Foundation.
Belangrijkste reden daarvoor was, dat een opensourceproject volgens ont-
wikkelaars gestuurd moet worden door de vraag van de community en niet
door de wensen van een organisatie (in dit geval Miro). De oprichting van de
Mambo Foundation zou er daardoor voor kunnen zorgen dat Mambo het
contact met de community zou verliezen.

Andrew Eddie – een van de vertegenwoordigers van het ontwikkelteam van
Mambo – voelde zich, evenals de rest van zijn team, tekort gedaan door het
management van Miro. Bovendien steunden zij het principe van de Mambo
Foundation niet. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een groot deel van
het ontwikkelteam zich van Mambo heeft afgesplitst.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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In de loop van augustus 2005 werden de ontwikkelteams opgesplitst en
kozen de meeste ontwikkelaars ervoor om afstand te nemen van Mambo.
Op 1 september 2005 kondigden Eddie en zijn team aan onder een nieuwe
naam verder te gaan. Die nieuwe naam werd Joomla!. De eerste versie van
Joomla!, versie 1.0.0, werd vrijgegeven op 16 september 2005 en was een
zogeheten rebranded release van Mambo 4.5.2.3.

In 2006 is het ontwikkelteam aan de slag gegaan met Joomla! 1.5. Een
nieuwe versie, waarvan de volledige bron herschreven is. In januari 2008
werd deze nieuwe Joomla! 1.5-versie vrijgegeven. Een half jaar later startte
het ontwikkelingsteam met een inventarisatie van de wensen van de
community voor versie 1.6.

Pas in januari 2009 bereikte het Leiderschaps Team (Production Leadership
Team) van Joomla! consensus over een functionaliteitenlijst voor Joomla! 1.6.
Dit resulteerde een half jaar later, in juni 2009 in de eerste Alpha Release
van Joomla!, die in oktober 2009 werd gevolgd door een tweede Alpha
Release. Pas in mei 2010 volgde de eerste Beta Release, waarbij men de
afspraak maakte om steeds om de twee weken een nieuwe bètaversie uit te
brengen. Dit heeft men redelijk strikt aangehouden. In december 2010 was
de laatste bètaversie 15 achter de rug en werd de weg vrijgemaakt voor de
eerste Release Candidate (RC1). Om het momentum van ontwikkelings-
snelheid en betrokkenheid te behouden, is men in de tweede helft van 2010
gestart met de ontwikkeling van Joomla! 1.7.

Installatievereisten
Om het Joomla!-CMS te activeren, is het mogelijk om het systeem te instal-
leren op een webserver (internet), maar ook op een lokale standalone-
computer. Hiervoor zijn legio mogelijkheden. Allereerst is het echter belang-
rijk om na te gaan wat de minimale systeemeisen voor Joomla! zijn.

• PHP 5.2.x of hoger: www.php.net
• MySQL 5.0.4 of hoger: www.mysql.com
• Apache 2.x of hoger: www.apache.org

Verderop in dit hoofdstuk zullen we de installatie op een standalonecompu-
ter bespreken. Daarop aansluitend bespreken we de installatie van Joomla!
op een webserver. Pas nadat beide installatieprocedures zijn besproken, zul-
len we verder op de werking van Joomla! ingaan.

3
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Op de pagina’s hierna zullen we u zowel de lokale installatie van Joomla!
laten zien alsook de online installatie van Joomla! Maak voor uzelf eerst een
keuze voor een van beide en zoek dan de bijbehorende beschrijving erbij.
Dit om te voorkomen dat u onnodige stappen zet.

Lokale webserver opzetten
U zult ervoor moeten zorgen dat uw standalonecomputer voldoet aan de
gestelde systeemeisen. U kunt ervoor kiezen deze versies zelf (handmatig) te
installeren. Ook kunt u kiezen voor een pakket dat PHP, MySQL en Apache
in een keer installeert.

In tegenstelling tot wat veel beginners denken, is Joomla! een platform-
onafhankelijk systeem. Dus of u nu werkt op Windows, Mac of Linux,
Joomla! is op elk platform te installeren. Nog makkelijker wordt het wanneer
u ervoor kiest om Joomla! niet op uw eigen computer te installeren, maar op
een server van een webhost. In dat geval hoeft u zelfs helemaal niets meer te
installeren op een eigen computer. Alles draait immers bij de gekozen web-
host.

Voorbeelden van programma’s waarmee u Joomla! op uw eigen computer
kunt installeren zijn:

• XAMPP (multiplatform): www.apachefriends.org/en/xampp.html
• LAMP (Linux)
• WAMP (Windows): www.wampserver.com
• MAMP (Mac): www.mamp.info
• EasyPHP: www.easyphp.org

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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XAMPP is een erg handig programma, waarmee u op eenvoudige wijze in
een keer onder meer PHP, Apache en MySQL installeert. Voor de installatie
van Joomla! 1.6 op onze standalonecomputer kiezen wij voor dit pro-
gramma.

Om te beginnen surfen we naar de site van XAMPP, www.apache-
friends.org/en/xampp.html. Daar downloaden we de nieuwste versie van
XAMPP. XAMPP is voor diverse besturingssystemen beschikbaar. Let dus bij
het downloaden goed op dat u de juiste versie selecteert. Na het down-
loaden installeert u de software op uw computer. In de volgende stappen
ziet u hoe de installatie verloopt op een Apple-computer.

Op www.digitale-academie.nl/joomlaboek.html kunt u een video-instructie
bekijken, waarin u ziet hoe u XAMPP voor windows installeert.

1 Sleep de XAMPP-map naar de map Applications (Programma’s).
2 Ga met Verkenner naar de map Program Files (Windows) of met Finder

naar de map Applications (Programma’s; Mac OS) en klik op XAMPP
Control. De eerste keer zult u de melding krijgen dat u een programma
probeert te starten dat is gedownload van internet. Klik op Openen.
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Afbeelding 1.2 Sleep XAMPP in uw programmamap.

Afbeelding 1.3 Het venster dat u ziet bij het starten van XAMPP.



3 Start nu de services van XAMPP alle drie op. U zult uw computerwacht-
woord moeten invoeren om de toepassingen te starten.De installatie is
nu voltooid en de toepassingen zijn gestart.

XAMPP is nu gestart en de belangrijkste services, Apache en MySQL, zijn ook
actief. Dat betekent dat we voorbereidingen kunnen treffen voor de installa-
tie van Joomla! 1.6. Allereerst hebben we natuurlijk een MySQL-database
nodig. Deze kunnen we zelf maken in PHPMyAdmin. Dit is een beheer-
omgeving voor MySQL. U kunt deze openen door in de adresbalk van uw
browser het volgende in te vullen: http://localhost/phpmyadmin.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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Afbeelding 1.4 Het venster dat u ziet bij stap 3.

Afbeelding 1.5 Om een nieuwe database te maken, vult u in het omcirkel-
de veld een naam naar keuze in. Klik daarna op Create om de database te
maken.



U opent daarmee een webpagina, waarop u in het midden van het scherm
een nieuwe database kunt maken. Noteer of onthoud de naam van de data-
base, want u hebt deze later nodig bij de installatie van Joomla!.

Nadat uw database is gemaakt, gaat u terug naar de homepage door boven
in het scherm op Localhost te klikken. Op de homepage ziet u het tabblad
Privileges staan. Deze knop kunt u gebruiken om een gebruikersaccount te
maken voor toegang tot de database. Dit is nodig, omdat u deze gebruiker
en een bijbehorend wachtwoord later bij de installatie van Joomla! moet
opgeven. Dit zal Joomla! in staat stellen om met de database te commu-
niceren.

7
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Afbeelding 1.6 Uw database is gemaakt. Door bovenin op het omcirkelde
Localhost te klikken, komt u terug op de homepage van PHPMyAdmin.

Afbeelding 1.7 Klik op Privileges.



In het venster waarin u een nieuwe gebruiker kunt maken, moet u een aantal
velden invullen en vervolgens twee handelingen uitvoeren. Vul achter User
een gebruikersnaam naar keuze in. Vul vervolgens achter Host het woord
localhost in. Tot slot moet u bij Password en Re-type twee keer eenzelfde
wachtwoord naar keuze invullen. Om de gebruiker nu op de juiste manier te
maken, moet u op Check All klikken. De databasegebruiker krijgt dan alle
rechten. Klik tot slot op de knop Go om de databasegebruiker definitief te
maken.

Installatie voorbereiden
Joomla!-bronbestand downloaden

U hebt nu een lokale webserver opgezet, maar Joomla! is daarmee nog
niet geïnstalleerd. De volgende stap is om Joomla! te downloaden van
www.joomlacommunity.eu. JoomlaCommunity.eu is de officiële Neder-
landse vertalingpartner van Joomla!. Eventueel kunt u echter ook terecht
op www.joomla.org (de officiële internationale Joomla!-website) of
www.dutchjoomla.org. Dit moet u ook doen wanneer u Joomla! op een
online webserver wilt installeren.

Naarmate Joomla! 1.6 verder doorontwikkeld wordt, zult u zien dat steeds
meer verschillende downloads beschikbaar komen. Namelijk niet alleen het
volledige pakket (dat we nu nodig hebben), maar ook updatepakketten
(patches) om verouderde – vaak onveilige – versies te updaten naar een bij-
gewerkte versie. In de bestandenlijst kunt u steeds drie bestandstypen onder-

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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scheiden, namelijk ZIP, tar.gz en tar.bz2. Deze maken alle drie gebruik van
een andere compressietechniek. Wij kiezen ervoor om het ZIP-bestand te
gebruiken. Indien u bekend bent met de mogelijkheden en werking van de
andere bestandssoorten kunt u daar natuurlijk voor kiezen.

In het downloadoverzicht vindt u dus onder meer de meest recente versie
van Joomla!. Naast die versie vindt u er patchbestanden. Met een patch kunt
u een oude Joomla!-versie updaten naar een nieuwere subversie. Daarmee
zorgt u ervoor dat uw Joomla!-installatie weer up-to-date en veilig is. Dit
updaten is van groot belang en zorgt ervoor dat uw Joomla!-website veilig
blijft. Wel kunnen in een enkel geval problemen ontstaan met door u
geïnstalleerde componenten, modules en plug-ins. Zorg dus altijd dat u
vooraf een back-up maakt.

Maak een back-up!

Zorg dat u eerst een goede back-up van uw website maakt voordat u
een update van Joomla! uitvoert. Dit kan heel goed met de Joomla!-
component. Download deze op www.akeebabackup.com. Boven-
dien is het aan te raden om eerst op een testserver te controleren of
de door u gebruikte componenten, modules en plug-ins goed blijven
werken onder de nieuwe Joomla!-versie.

9
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Afbeelding 1.9 Download de nieuwste Joomla!-versie. U kunt een van de
drie typen bestanden ZIP, tar.gz of tar.bz2 downloaden.



Joomla!-bestanden op lokale webserver plaatsen

Nadat u dit Joomla!-bestand hebt gedownload, kunt u het uitpakken. Dit
moet u doen in de map Sites van uw gebruikersaccount //uwGebruikers-
naam/Sites (zie afbeelding 1.10). Zorg er vooraf voor, dat de map Sites geen
indexbestand bevat, anders wordt het wellicht overschreven.

Als alle Joomla! 1.6-bestanden zich in de map Sites bevinden, is het mogelijk
om Joomla! te installeren op de lokale webserver. Wanneer u in uw web-
browser het adres http://localhost/~uwGebruikersnaam/ typt, komt u in
het installatiescherm van Joomla!. Hier komen we straks op terug.

Joomla!-bestanden op online webserver plaatsen

Wilt u de installatie van Joomla! online uitvoeren, dan zult u eveneens de
laatste versie van Joomla! moeten downloaden van www.joomlacommu-
nity.eu, www.joomla.org, of www.dutchjoomla.org, zoals hiervoor is
beschreven.

Ook moet u het gedownloade bestand uitpakken. De uitgepakte bestanden
zult u vervolgens met behulp van een ftp-programma moeten overzetten
naar de webserver. Een ftp-programma is bedoeld om bestanden van een
computer naar de (web)server van een hostingprovider over te zetten. Wij
gebruiken hiervoor het opensourceprogramma FileZilla. Dit programma kunt
u gratis downloaden van filezilla.sourceforge.net.

Enkele voorbeelden van dergelijke programma’s zijn:

• FileZilla: filezilla.sourceforge.net (Windows)
• Coda: www.panic.com/coda (Mac OS)
• CuteFTP: www.cuteftp.com (Windows)
• WSFTP: www.ipswitch.com (Windows)
• Fetch: fetchsoftworks.com (Mac OS)

Pak het originele Joomla!-bestand (ZIP) uit naar een locatie van uw keuze en
start vervolgens uw ftp-programma. In de volgende voorbeelden gebruiken
wij FileZilla. Verder maken wij in alle voorbeelden gebruik van een
(web)server. Uiteraard kunt u elke server gebruiken die voldoet aan de
genoemde minimale systeemeisen.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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Links in beeld kunnen we een locatie selecteren op de vaste schijf. In dit
geval selecteren we de locatie waar we de bestanden van Joomla! hebben
uitgepakt, bijvoorbeeld //uwGebruikersnaam/Downloads/Joomla16.

Klik op het pictogram met de twee computers links bovenin om verbinding
met uw webserver te maken.

Als u dit hebt gedaan, verschijnt een venster waarin u de inloggegevens voor
uw webhostingaccount kunt invoeren. In het voorbeeld voeren wij de gege-
vens in van onze account bij digitale-academie.nl. Uiteraard maakt u gebruik
van uw eigen servergegevens.

Vervolgens stelt u een nieuwe site in FileZilla in. Om zeker te weten welke
gegevens u moet invoeren, kunt u het best contact opnemen met uw
hostingprovider. In het voorbeeld maken wij gebruik van de gegevens
hierna:

11
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Afbeelding 1.10 Nadat u FileZilla geïnstalleerd en gestart hebt zult u dit
venster zien.



• Host: ftp.digitale-academie.nl (hier voert u uw ftp-gegevens in)
• Port: 21
• Servertype: FTP – File Transfer Protocol
• Login type: Normaal
• Gebruiker: ftp-gebruikersnaam
• Wachtwoord: ftp-wachtwoord
• Profiel: Vul hier zelf een naam van uw keuze in

Na het instellen van de juiste gegevens klikt u op Connect (Verbinden) en
wordt verbinding met de server gemaakt. Belangrijk om van Filezilla te weten
is dat de inhoud van uw webserver rechts in het venster wordt getoond, ter-
wijl de inhoud van uw computer links in het venster wordt weergegeven.

Nu u een verbinding met de server tot stand hebt gebracht, moet u aan de
linkerkant van het venster de plaats op uw computer selecteren waar u eer-
der de Joomla-installatie hebt uitgepakt. Rechts in het venster moet u de root
van de server weergeven. Ook hiervoor geldt: als u niet weet wat de root van
de server is, informeer dan bij uw hostingprovider.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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Afbeelding 1.11 Voer alle gegevens van uw site/webserver in dit venster in.



Nu kunt u de bestanden overzetten naar de server. Dit doet u door alle
bestanden van het Joomla!-pakket (links in beeld) te selecteren en deze naar
de rechterkant van het venster (de root van de server) te slepen. De bestan-
den zullen dan worden overgezet. Dit kan enige tijd in beslag nemen, afhan-
kelijk van uw verbinding.

Cpanel

Een flink aantal in Joomla! gespecialiseerde hostingproviders maakt
gebruik van het systeem voor het beheer van uw webaccount. In
Cpanel is het mogelijk om met de filemanager (bestandsbeheer)
bestanden online te uploaden en uit te pakken. Mocht uw hosting-
provider gebruikmaken van Cpanel, dan hebt u dus geen FileZilla
nodig voor de installatie van Joomla!, maar kunt u direct online
uploaden en uitpakken. Meestal is deze methode veel sneller en ook
minder foutgevoelig dan de eerder beschreven methode.

Of u nu lokaal of online aan de slag gaat, u bent nu in elk geval klaar om de
installatie uit te voeren. Lokaal kunt u terecht op http://localhost/ ~uw-
Gebruikersnaam/, online kunt u terecht op de URL van de site waarnaar u
de bestanden hebt geüpload.

Wel belangrijk is dat u naast het uploaden van de bestanden, zorgt dat u een
database tot uw beschikking hebt. Voor de lokale installatie hebben wij
eerder zelf een database en bijbehorende gebruiker gemaakt. Voor uw
online installatie moet u ook een database hebben. Sommige hosts stellen u
in staat zelf een database en gebruiker te maken (dit kan bijvoorbeeld met
het eerder genoemde Cpanel). Andere hosts maken een database voor u. In
alle gevallen kunt u voor meer informatie hierover terecht bij uw hosting-
provider. Op www.digitale-academie.nl/joomlaboek.html kunt u een
video-instructie bekijken, waarin u ziet hoe u in Cpanel een database maakt.

Lokaal overzetten naar online

Als u kiest voor een lokale installatie, kan deze achteraf overgezet
worden naar een webserver. Er kunnen hierbij echter problemen ont-
staan, afhankelijk van de MySQL-versies die op de lokale server en
webserver draaien. Om dergelijke problemen te voorkomen kunt u
er ook voor kiezen te ontwikkelen op een testserver. Veel hosting-
providers zullen hier de mogelijkheid toe bieden. Het idee daarbij is,
dat de installatie online plaatsvindt (bijvoorbeeld op www.testsite.nl)
en later toegankelijk wordt gemaakt vanaf een ander domein (bij-
voorbeeld www.deechtesite.nl).
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Joomla! 1.6 installeren
Het installeren van Joomla! verloopt lokaal en online op dezelfde manier. In
voorgaande paragrafen hebt u gezien welke voorbereidingen u moet treffen
om alle Joomla!-bestanden op een lokale webserver of een online webserver
te plaatsen. Nu is het tijd om de installatie te doorlopen.

Taalkeuze

In het eerste venster van uw installatie wordt u gevraagd een taal te kiezen.
Dit is de taal waarin u de installatie doorloopt. In de door ons gebruikte ver-
sie is de installatie nog niet in het Nederlands te doorlopen.

Pre-installatiecontrole

Bij de pre-installatiecontrole wordt gecontroleerd of uw webserver voldoet
aan de voor Joomla! gestelde eisen. Achter elke regel wordt in groen of rood
weergegeven of uw server voldoet aan de eis. Rode meldingen moet u voor-
komen. In veel gevallen zal uw webhost dit voor u moeten verzorgen. Over-
leg met de webhost of en hoe problemen op te lossen zijn. Lokaal krijgen we
de melding dat configuration.php niet schrijfbaar is. Dat betekent dat we dit
bestand later moeten maken volgens instructies die nog zullen volgen. De
melding dat errors getoond worden staat meestal aan. Een melding dat dit
onjuist is, kunt u negeren. Als alles naar wens is, klikt u op Volgende.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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Afbeelding 1.12 Taalkeuze.



Licentie

Bij het onderdeel Licentie krijgt u de GNU/GPL-licentie te zien. Deze kunt u
doorlezen en vervolgens klikt u op Volgende.
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Afbeelding 1.13 Dit venster verschijnt in de browser als u het adres van uw
site hebt ingevoerd.

Afbeelding 1.14 De licentie waaronder Joomla! valt.



Databaseconfiguratie

Bij de eerste stap, de databaseconfiguratie, zult u de gegevens van uw webser-
ver moeten invullen. Een toelichting op de in te vullen velden volgt hierna.

• Type database/Database type Hier kiest u het type database dat u wilt
gebruiken. Zeer waarschijnlijk is dit MySQL.

• Naam host/Host Name Bij Naam host vult u de naam of het IP-adres
van de webhost in. In veel gevallen is dit localhost of 127.0.0.1. Wij
vullen hier localhost in.

• Gebruikersnaam/Username Zoals eerder aangegeven gebruikt Joomla!
MySQL. In MySQL zult u (of uw hostingprovider) een database moeten
maken. Voor die database krijgt u een gebruikersnaam en wachtwoord.
De gebruikersnaam voor deze database voert u in het veld Gebruikers-
naam in.

• Wachtwoord/Password Het wachtwoord dat u nodigt hebt om toegang
te krijgen tot uw MySQL-database vult u hier in.

• Naam database/Database Name Bij het veld Naam database vult u
de databasenaam van uw MySQL-database in.

• Tabel voorvoegsel/Table Prefix In de database krijgt elke tabel een
eigen voorvoegsel. Standaard plaatst Joomla! voor elke tabel de prefix
jos_. Uit veiligheidsoogpunt geven we hier een andere naam aan.

• Oude database verwerking/Old Database Process Hier kunt u kiezen
voor het maken van een back-up van de oude database of voor het ver-
wijderen van de oude database. Als u niet zeker weet of er al een data-
base in gebruik was, kies dan voor het maken van een back-up.
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Afbeelding 1.15 De databaseconfiguratie is de eerste stap in de installatie-
procedure.



Ftp-configuratie

Deze ftp-laag hebt u soms nodig om de installatie goed te laten verlopen.
Eventueel kan dit na afloop van de installatie alsnog ingeschakeld worden.
De problemen die zouden kunnen optreden zonder deze ftp-laag zijn bij-
voorbeeld problemen met de installatie van extensies. Hierover moet u
waarschijnlijk contact opnemen met uw hostingprovider

Bij de geavanceerde instellingen van de ftp-configuratie kunt u het ftp-adres
en de ftp-poort van uw server opgeven. Ook kunt u bepalen of uw wacht-
woord opgeslagen moet worden.
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Afbeelding 1.16 Als u bij de vorige stap alles juist hebt ingevoerd, komt u
terecht bij de ftp-configuratie.

Afbeelding 1.17 De ftp-configuratie kent ook geavanceerde instellingen.



Joomla! configureren

Als u de ftp-configuratie goed hebt doorlopen, volgt de configuratie van
Joomla!. Hier kunt u de volgende gegevens opgeven:

• Websitenaam Hier geeft u de naam of titel van uw website op.
• Metabeschrijving en Meta trefwoorden Vul hier de algemene site-

beschrijving en sitetrefwoorden in.
• Uw e-mailadres Vul hier een eigen, geldig e-mailadres in.
• Admin gebruikersnaam In tegenstelling tot Joomla! 1.5 biedt Joomla

1.6 de mogelijkheid om bij de installatie een gebruikersnaam op te geven
voor de hoofdgebruiker. Uit veiligheidsoverweging is dit een grote stap
vooruit.

• Admin wachtwoord Vul hier het wachtwoord in waarmee u wilt inlog-
gen. Voer hetzelfde wachtwoord nogmaals in bij het veld Bevestig
administrator wachtwoord.

• Voorbeeld data Bepaal of u voorbeelddata wilt installeren in de site of
niet. Druk op de knop installeer voorbeeld data om de data te installe-
ren. Indien u een volledig schone site wilt opzetten, installeert u bij voor-
keur geen voorbeelddata. Voor testdoeleinden is het aan te bevelen om
voorbeelddata te installeren, maar indien u een website probeert te
bouwen, is het beter om zonder voorbeelddata een volledig schone
installatie uit te voeren.

Hoofdstuk 1 – Inleiding en installatie
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Afbeelding 1.18 Na de ftp-configuratie volgt de configuratie van Joomla!.



Installatie voltooien

De installatie is nu voltooid. U ziet dat uw gebruikersnaam om in te loggen
de door u opgegeven gebruikersnaam is. Het wachtwoord hebt u eerder ook
zelf opgegeven. Ook ziet u de melding dat u de volledig installatiemap moet
verwijderen van uw server. Pas daarna kunt u inloggen in het beheergedeelte
door in de adresbalk te typen http://localhost/~uwGebruikersnaam/
administrator (bij een lokale installatie) of http://joomlaboek.digitale-
academie.nl/administrator. U vult dus in de adresbalk /administrator in
achter het volledige adres van uw website.

U kunt nu kiezen tussen Site en Administrator (afbeelding 1.19). Door te
klikken op de eerste knop, krijgt u de website (afbeelding 1.20) te zien. Dat
is de site die bezoekers onder ogen zullen krijgen. Als u klikt op Administra-
tor komt u terecht in het beheergedeelte (zie afbeelding 1.21). Dat is het
gedeelte waar u als supergebruiker toegang tot hebt, maar ook anderen die u
daartoe machtigt (hoe dit werkt ziet u later). In het beheergedeelte kunt u
Joomla! volledig naar uw hand zetten. Hier wordt dus het onderhoud aan de
site gepleegd.
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Afbeelding 1.19 Joomla! is geïnstalleerd. Verwijder de installatiedirectory.
Indien de root niet schrijfbaar is, moet u de code kopiëren en plakken in het
door u zelf te maken bestand configuration.php.
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Afbeelding 1.20 De Joomla!-website. Dit is wat bezoekers zien bij een
bezoek aan uw site.

Afbeelding 1.21 Dit is wat mensen zien die willen inloggen (mits
gemachtigd) om onderhoud aan uw site te plegen.

Afbeelding 1.22 Dit is wat u ziet als u in het beheergedeelte inlogt met uw
supergebruikersaccount.
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